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   كشوربرگزيدهجشنواره تجليل از فناوران نامه شيوه

 :مقدمه -1

ژوهش و فناوري  پدر هفته   گزيده  جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران بر      يرو دستورالعمل ابالغي هفدهمين     پ

 سال فناوري و پژوهشنامه اجرايي انتخاب فناوران برگزيده      يوهش،  01/06/1395 مورخ   114132/18/3ماره  شبه  

  .ده استشتدوين  1395

  : تعاريف -2

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري: وزارت -2-1

 معاونت پژوهش و فناوري: معاونت -2-2

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  امور فناوريريزي برنامهدفتر: دفتر -2-3

اســتاني، دانــشگاهي، پــارك پــرديس و جهــاد  (ي علــم و فنــاوريهــاپــارك :موســسات علمــي -2-4

د بـا مجـوز    شـ هاي اجرايي داراي مراكز ر    ي و دستگاه  پژوهشي  ها، واحدها گاهش، دان )دانشگاهي

 موزش پزشكيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آمورد تاييد وزارتين علوم، تحقي

 ...) و كشاورزي،  آب، انرژي، عمران، معدن، نفت (بخش صنعت :دستگاههاي اجرايي  -2-5

 واحـد    و شـاغلين   )و خصوصي بخش دولتي    (هاي اجرايي منظور شاغلين دستگاه  : فناور برگزيده  -2-6

هـا،  مـستقل يـا وابـسته بـه دانـشگاه     (هاي علم و فناوري و مراكز رشـد       فناور مستقر در پارك   

 )هاي اجراييواحدهاي پژوهشي و دستگاه

 آن وزارت وظيفه معرفي فنـاور       معاونت پژوهشي : ي اجرايي   ها مربوط به دستگاه    هاي وزارتخانه -2-7

 .ا بر عهده داردمنتخب آن وزارت به كميته فناوري ر

، نظـارت و ارزشـيابي از اجـراي حـوزه            ين كميته وظيفـه انتخـاب برگزيـدگان       ا :كميته فناوري  -2-8

 .)مستقر در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري(  فناوري جشنواره را بر عهده دارد

 

 : مراحل چگونگي تعيين برگزيدگان -3

 :موسسات علمي 

ي پژوهشها، واحدهاي گاهشمستقل يا وابسته به دان(د شاكز ر  و مر   ي علم و فناوري   هاپاركهر يك از    ـ  1ـ3

ايط بـر اسـاس     رش مي توانند حداكثر يك نفر فناور واجد         هاگاهشگاه ها و دان   پژوهش،  )هاي اجرايي و دستگاه 

  .مائم مربوطه معرفي نمايندضو يوستي پ 1ره ماشجدول 

  :فناوران واجد شرايط به شرح ذيل استهاي بررسي اوليه پرونده، 2پس از تكميل فرم شماره : 1تبصره



� و  �  �و ���و 	 
   ��ور��

��ور� �ر   � ��� ر�� ا �د � ��  

��ور� � و  � �و ���د  �	 ���  

  نامفرم ثبتنامه و شيوه    

جشنواره  رگزيدهفناوران بانتخاب 

 سال هفته پژوهش و فناوري

1395  

�م ��ور�،$#وزارت  &�ت و   � '()*  

��ورن ا�  � �  23ی0/ � .-,

 

2 

 

   دانشگاهها در شوراي پژوهشي و فناوري دانشگاه و تاييد معاون پژوهشي و فناوريمراكز رشد مستقر در دانشگاه - 

مراكز رشد دانشگاه آزاد اسالمي داراي موافقت اصولي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري توسط سازمان مركـزي                   - 

  سازمان مركزيو تاييد معاون پژوهشي و فناوريدانشگاه آزاد اسالمي 

  پاركو تاييد رئيس هاي علم و فناوري و ساير مراكز رشد توسط شوراي فناوري واحدهاي مستقر در پارك - 

مستندات توسط بـاالترين مقـام مـسئول        كليه  به همراه   ) بررسي اوليه (هاي تاييد شده در مرحله قبلي       پرونده: 2تبصره

 الزم بـذكر اسـت   .يرخانه كميته فناوري ارسال و در سامانه مربوط به جشنواره ثبـت گـردد    سازمان موسس به دب   

  .پرونده هاي فاقد مستندات و ضمائم مربوطه در كميته فناوري بررسي نخواهند گرديد

  :هاي اجرايي دستگاه

 نفـر از    1(رايط   نفـر فنـاور واجـد شـ        4 مي توانند حداكثر     هاي اجرايي ي دستگاه هاهر يك از وزارتخانه     ـ  2ـ3

 پيوستي و ضمائم مربوطـه معرفـي   1را بر اساس جدول شماره )  نفر از بخش خصوصي3بخش دولتي و  

  .نمايند

 :هاي فناوران واجد شرايط به شرح ذيل استبررسي اوليه پرونده: 2تبصره 

وزارت شي پژوهـ  معاونـت  را تكميل و به )كنندگان شركت از گيري گزارش  (2شماره   فرم   اجرايي هايدستگاه -1

 .مربوطه ارسال مي دارند

 حـداقل امتيـاز براسـاس      برگزيـدگان داراي  پرونـده   هـاي اجرايـي      وزارتخانه مربوط به دستگاه    معاونت پژوهشي  -2

 .د نمـود نخواهارسال  كميته فناوري   دبيرخانه  به  بهمراه كليه مستندات     را   )امتيازها محاسبه نحوه (1شماره   پيوست

  .اي فاقد مستندات و ضمائم مربوطه در كميته فناوري بررسي نخواهند گرديدالزم بذكر است پرونده ه

هاي اجرايي در كليه سطوح نمي توانند بعنوان فناور برگزيده  مديران اجرايي در موسسات علمي و دستگاه:3 تبصره

  .معرفي گردند

فناوران مستقر ) ب اجرايي و هاي بخش خصوصي مرتبط با دستگاهفناوران) الفهيچ يك از در صورتيكه : 4تبصره 

، معاونت  را كسب نمايند1 نتوانند حداقل امتيازات الزم جدول پيوست ،ها آن به وابسته كز رشد ادر پارك ها و مر

يك فناوران ميان  از دنرئيس پارك علم و فناوري مي توان/ هاي اجرايي هاي مربوط به دستگاهپژوهشي وزارتخانه

  .دن معرفى نماي فناوريكميتهدبيرخانه را به  1ست و از جدول پيبيشترين امتياز نفر داراي

ـ مراكـز   2هاي علم و فناوري،     پاركـ  1هاي  در بخش كنندگان معرفي شده    ز شركت كميته فناوري ا  ـ  3 -3

 برگزيده را انتخـاب      فناوران ،  صنعت ـ4و  فناوري  و پژوهشي ،عالي آموزش موسسات و هاه دانشگاـ3رشد،  

  .د نمودالم خواه اعجشنوارهو به 
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 :نمودار مراحل تعيين برگزيدگان  -4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

توسط ) كنندگان شركت از گيريزارشگ  (2 شماره فرمتكميل 

 .اجراييهاي دستگاهموسسات علمي و 

توسط موسسات علمي كنندگان شركتپرونده بررسي 

   اجراييهايو وزارتخانه هاي مربوط به دستگاه

هر يك از موسسات علمي 

هر يك از  نفر و  1حداكثر 

هاي وزارتخانه هاي دستگاه

  نفر فناور واجد4اجرايي حداكثر 

 نفر از بخش دولتي و 1(شرايط 

) نفر از بخش خصوصي3  

ات علمي و برگزيدگان از طرف باالترين مقام موسسمعرفي 

دبيرخانه  به  وزارتخانه هاي دستگاههاي اجراييمعاونت پژوهشي

  مستقر در وزارت علوم، تحقيقات و فناوريكميته فناوري

 برگزيده توسط انانتخاب فناوربررسي و 

 كميته فناوري

 به دبير جشنوارهاعالم فناوران برگزيده 

هاي پارك-1هاي فناوران برگزيده در بخش

 هاه دانشگا-3مراكز رشد، -2اوري،  فنعلم و

 و پژوهشي ،عالي آموزش موسسات و

  صنعت فناوران - 4و فناوري 

تقدير از فناوران برگزيده در مراسم رسمي 

با حضور مسئولين بلندپايه كشوري در 

 هفته پژوهش و فناوري
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 : شرح وظايف كميته فناوري  -5

 هاي مرتبطتهيه دستورالعمل -5-1

 ارسال فراخوان و شيوه نامه حوزه فناوري جشنواره به كليه پارك هاي علم و فناوري -5-2

ارسالي از طـرف موسـسات علمـي و          در جشنواره    شركت كنندگان ات  بررسي و ارزيابي مدارك و مستند      -5-3

 هاي اجراييوزارتخانه هاي مربوط به دستگاه

 جمع بندي نتايج ارزيابي و اعالم برگزيدگان منتخب به جشنواره  -5-4

  

 :كميته فناورياعضاي  -6

 )بعنوان رئيس( امور فناوري ريزي برنامهدفترمدير كل  -6-1

 ) بعنوان دبير( امور فناوري ريزي برنامهمدير كل دفترمعاون  -6-2

   امور فناوريريزي برنامهمدير كل دفترنظران و اساتيد حوزه فناوري با تاييد نج نفر از صاحبپ -6-3

 ريـزي  برنامـه  مدير كل دفتـر   با انتخاب    هانوارهشناسان حوزه نظارت و ارزيابي و ج      ش كار ازيك تا سه نفر      -6-4

 امور فناوري

 

 :  گردش كاربنديزمان -7

 را 1 پيوسـت  جـدول  از الزم امتيازات حداقل كه نياز مورد مستندات كليه امانضم به برگزيدگان معرفى -7-1

 موسسات و هـا هدانشگا -3 رشد، مراكزـ  2 فناوري، و علم هايپاركـ  1 هايبخش درباشند   كرده كسب

وزارتخانـه هـاي مربـوط بـه        موسـسات علمـي و       صنعت  توسـط   ـ  4 و فناوري و پژوهشي ،عالي آموزش

 مهرماه17تا  هاي اجراييدستگاه

   آبان ماه22 تا  برگزيده توسط كميته فناوريانانتخاب فناور -7-2

  به كميته اجرايي جشنواره  نتايج داورياعالم -7-3

  و تقدير از آناندعوت از فناوران برگزيده براي حضور در جشنواره -7-4

 

زان نبش  تهران، شهرك قدس، ميدان صنعت، خيابان خوردين، خيابان هرم        : آدرس دبيرخانه كميته فناوري   

  . 1019خيابان پيروزان جنوبي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، طبقه دهم اتاق 

  14666-64891:كد پستي
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  برگزيدهمحاسبه امتيازات فناور  -1پيوست 

  معيارهاي سطح دو  معيارهاي سطح يك  شاخص  رديف
سقف امتياز 

  براي هر فرد

امتياز كسب 

  شده

حداقل 

  امتياز الزم

تخصص و  -1    5  تحصيالت

    5  سابقه كاري مرتبط  تجارب

    5  افتخارات كسب شده -2
1  

ابي شاخص هاي ارزي

  )الف(فناور 

    5  اجراي ساير طرح هاي فناورانه -3

10 

    15  ميزان پيشرفت طرح   فناوري -4

    TRL(  15(آمادگي فناوريسطح 

تراع و تائيديه وضعيت ثبت اخ  نوآوري -5

  علمي
15    

    10  وضعيت قرارداد فروش

  وضعيت بازار -6    10  ميزان فروش

    15  ميزان صادرات

    5  رمايهسدوره بازگشت 
  مالي -7

    5  درصد مشاركت صاحب طرح 

    5  تاثير در حفظ محيط زيست
تاثيرات اجراي  -8

  طرح
تاثير در بهينه سازي مصرف 

  انرژي
5    

    15  استانداردهاي اخذ شده

مجوزها و تائيديه هاي اخذ 

  شده
10    

مجوزها و  -9

  استانداردها

    10  عناوين و افتخارات كسب شده

    10  مستندسازي و تاليفات مرتبط با طرح فناورانه -10

رويكرد گروهي در تجاري 

  سازي
6    

رح ميزان اشتغال زايي ط

  فناورانه
20    

2  

شاخص هاي ارزيابي 

 دهشهاي ارائه طرح

  )ب(

ساختار حقوقي  -11

  و نيروي انساني

سطح تحصيالت نيروي انساني 

  شاغل در اجراي طرح فناورانه
10    

100  
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  )نحوه محاسبه امتيازها (1 شماره فرم 

   شاخص هاي ارزيابي

 تخصص و تجارب -1

  تحصيالت متقاضي -1-1

 غير مرتبط مرتبط  شاخص

 2 5  امتياز

      
  .صاص مي يابداين امتياز صرفاً به تحصيالت مرتبط با موضوع طرح اخت* 
  

   متقاضيسابقه كاري -1-2

  سال3كمتر از    سال5 تا 3  سال5تا   شاخص

 1  3 5  امتياز

        
    

  افتخارات كسب شده متقاضي -2

 افتخارات ملي  افتخارات بين المللي  شاخص

 3 4  امتياز

      
  . مي باشندت و فناوريهاي علمي وزارت علوم، تحقيقاالمللي معتبر مورد تاييد انجمنبين جشنواره هاي معتبر * 

  . مي باشند)برگزارشده توسط پارك يزد(برتر ايده هاي رويش بنياد ملي نخبگان ومسابقات ملي مهارت، ي، رازفارابي، شيخ بهايي، علم تا عمل، جشنواره هاي معتبر ملي شامل جشنواره هاي خوارزمي، * * 

 

  )غير از محصول محوري( هاي فناورانهمحصول/اجراي ساير طرح -3

 ميزان پيشرفت اجراي طرح

  شاخص
/ عنوان طرح 

 محصول
توليد محصول در 

  صنعتيمقياص 

توليد محصول 

 نيمه صنعتيمقياس در

توليد نمونه 

 صنعتي

توليد نمونه 

 آزمايشگاهي

پيش از توليد نمونه 

  آزمايشگاهي

 1 2 3 4 5    امتياز

              
  .جرا شده و يا در دست اجرا توسط مجري به غير از طرح اصلي ارائه شده، اما مرتبط و هم راستا با آن مي باشدمنظور از ساير طرح هاي فناورانه، ديگر طرح هاي ا* 

 

  *محصول محوريپيشرفت اجراي  -4

  شاخص
مقياص توليد محصول در 

  صنعتي

نيمه مقياس توليد محصول در

 صنعتي

 توليد نمونه صنعتي

توليد نمونه 

 آزمايشگاهي

 6 9 12 15  امتياز

          
  .تعريف توليد صنعتي و نيمه صنعتي با توجه به ويژگي هاي هر محصول مي تواند متفاوت باشد* 

  .ن فني مطابق با مراحل فوق همان امتياز را داراستش دادر هر مرحله فروش**
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 نوآوري -5

  )TRL(آمادگي فناوريسطح  -5-1

  مهندسي معكوس TRL 9 TRL 8 TRL 7 TRL 6 TRL 5  شاخص

 6  7  9 11 13 15  امتياز

              
  .گرددرب ميض 1,5اگر سطح آمادگي در راستاي تحقق اهداف كالن اقتصاد مقاومتي باد امتياز در * 

  ثبت اختراع محصول -5-2

 ثبت اختراع خارجي ثبت اختراع داخلي

  شاخص
  مقصد صادراتيبدون  مقصد صادراتيبا  تاييد علميبدون تاييد علميبا 

  5  15  2  5  امتياز

          
   سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتيو) 3سطح (بنياد ملي نخبگان ، ها مالكيت فكري استان اي علمي از مراجع منطقهتاييد* 

   درصد اختراع باشد40سهم فناور حداقل **

 وضعيت بازار  -6

  *وضعيت قرارداد فروش  -6-1

**داراي قرارداد فروش تجاري  شاخص
 داراي قرارداد فروش نمونه 

 2 5  امتياز

      

  .فروش تجاري و فروش نمونه متناسب با زمينه و نوع هر محصول مدنظر مي باشدتعريف * 

  باشد مي جاري سال به منتهي مالي سال 5 ارزيابي مورد زماني بازه* 

  )ريال(*فروش ميزان  -6-2

 ميليارد 1زير  ليارد مي5 تا 1   لياردمي 10 ميليارد تا 5  ميليارد 30 تا 10  ميليارد30باالي   شاخص

 5 8  10 12 15  امتياز

            
  .) مالي ذكر نگرددشگرد(. سال مالي منتهي به سال جاري مي باشد5بازه زماني مورد ارزيابي * 

  *صادرات ميزان -6-3

 باالي يك ميليون دالر  شاخص

 هزار تا يك 500از

 ميليون دالر

 هزار 500 هزار تا 50از 

  دالر

 هزار 10 هزار تا 50از 

 دالر

 هزار 10زير  

 دالر

 1 3  5 10 15  امتياز

            
  .مبناي صحت ارقام صادراتي به جز صادرات نرم افزار ، گواهي صادرات گمرك است/.سال مالي منتهي به سال جاري مي باشد 5بازه زماني مورد ارزيابي * 

  

 مالي -7

 * سرمايه بازگشت دوره -7-1

  سال5بيش از   سال5 تا 3بين   سال3 تا 2بين   سال2 تا 1بين   سال1كمتر از   شاخص

 1 2 3 4 5  امتياز

            
  .تواند جايگزين شاخص دوره بازگشت سرمايه گردداين شاخص مي» نرخ بازگشت سرمايه«در صورت ارائه اسناد قابل استناد از سوي متقاضي و امكان محاسبه * 
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 درصد مشاركت متقاضي -7-2

 درصد 10كمتر از   درصد10 تا 30بين   درصد30 تا 51بين   درصد 51بيش از   شاخص

 2 3 4  5  امتياز

          
  .  سهم آورده صاحب طرح با لحاظ نمودن طرح هاي بزرگ، كوچك و متوسط ارزيابي مي شود*

 تأثيرات اجرايي طرح -8

   *تأثير در حفاظت از محيط زيست -8-1

  پيوست محيط زيست ندارد پيوست محيط زيست دارد  شاخص

  0  3  امتياز

      
  .،  از جمله موارد مورد توجه در اين شاخص مي باشند....ي هاي زيست محيطي، توليد محصوالت دوستدار محيط زيست و بازيافت پسماندها، كاهش آلودگ* 

  *تأثير در بهينه سازي مصرف انرژي  -8-1

 كم متوسط زياد  شاخص

 1 3 5  امتياز

        
  .صرفه جويي در مصرف آب و انواع حامل هاي انرژي مورد نظر مي باشد* 

 استاندارد هامجوز ها و  -9

  *استاندارهاي اخذ شده. 9-1

**استاندارد هاي بين المللي
 

  شاخص
 بدون مقصد صادراتي با مقصد صادراتي

  داخلي استاندارهاي

  5  5  15  امتياز

        
  . امتياز در نظر گرفته خواهد شد2با در نظر كميته داوري حداكثر همچنين اگر مجري طرح در حال طي مراحل اخذ اسناندارد مربوطه باشد، . امكان كسب همزمان هر دو امتياز وجود دارد*** 

  . مي باشدبرگزيدهتشخيص معتبر بودن استاندارد هاي بين المللي به عهده كميته داوري فناوران ** 

  .صرفاً استاندارد اخذ شده از سوي سازمان ملي استاندارد ايران  معتبر مي باشد*** 
 

هاي اخذ شده و تاييديه )توليد /بهره برداري( مجوز ها. 9-2  

*مجوز هاي اخذ شده  شاخص
  **تاييديه هاي اخذ شده 

  امتياز
  )به ازاي هر مجوز يا تاييديه(

5 4 

      
  . امتياز در نظر گرفته خواهد شد2اگر مجري طرح در حال طي مراحل اخذ مجوز يا تاييديه مربوطه  باشد، با در نظر كميته داوري حداكثر * 

  .تاييديه ها مي تواند در برگيرنده تاييديه بهره برداران ذي صالح نيز باشد./  مي باشدبرگزيدهص معتبر بودن مجوز ها و تاييديه ها به عهده كميته داوري فناوران تشخي** 
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  *عناوين و رتبه هاي كسب شده. 9-3
 

  شاخص
  **واره هاي معتبر خارجينجش

 )به ازاي هر بار كسب رتبه( 

  ***اي معتبر مليواره هنجش

  )به ازاي هر بار كسب رتبه(

  سوم  دوم  اول سوم  دوم اول   رتبه

 3 4 5 3 4 5  امتياز

              
  .اين شاخص صرفاً مربوط به عناوين و رتبه هاي كسب شده توسط مجري طرح به واسطه طرح ارايه شده مي باشد و مشمول ديگر طرح هاي اجرا شده توسط مجري نمي باشد* 

دانشگاه / معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري/ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي/ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري: ره هاي معتبر خارجي مي بايست داراي تاييديه از يكي از مراكز زير باشندجشنوا**

  مراكز رشد / پارك علم و فناوري/ ها و موسسات آموزش عالي

  . مي باشند)برگزارشده توسط پارك يزد( برتر و ايده هاي  بنياد ملي نخبگان مسابقات ملي مهارت،،جشنواره هاي معتبر ملي شامل جشنواره هاي خوارزمي، فارابي، شيخ بهايي، علم تا عمل،  رازي*** 

  . ه منزله رتبه اول است ببرگزيدهدر مواردي كه جشنواره ها رتبه هاي اول، دوم و سوم ندارند رتبه : 1تبصره 

  .و حداكثر يك امتياز براي آن در نظر گرفته خواهد شد. در مورد اعتبار ساير جشنواره هاي داخلي، منطقه اي و بين المللي كميته داوري تصميم گيري خواهد كرد: 2تبصره 

  

  *طرح با مرتبط تأليفات و مستندات -10

  مستند سازي براي فروش  ليد محصولمستند سازي دانش فني تو تاليف كتاب مرتبط  شاخص

 5  5 3  امتياز

        
  .آثار ترجمه اي مورد پذيرش مي باشد كه بين اثر ترجمه شده و تحصيالت مجري طرح همخواني وجود داشته باشد** 

  ول، برنامه زمانبندي توليد و برآورد هزينه هاي توليد باشدطرح كسب و كار مي بايست شامل قسمت هاي مطالعات امكان سنجي و اقتصادي، مطالعات بازار، ويژگي هاي فني محص*** 

 ساختار حقوقي و نيروي انساني  -11

   رويكرد گروهي در تجاري سازي.11-1

*گروهي  سازمان دولتي شركت خصوصي   شاخص
 فردي 

 0 4  3 6  امتياز

          
  .ا به عنوان يك شركت ثبت نشده اندمنظور از رويكرد گروهي، گروهي از افراد كه در اجراي طرح نقش داشته اند ام* 

  محصول فناورانه/  ال زايي طرحغميزان اشت. 11-2

  نفر5كمتر از   نفر15 تا 5بين   نفر20 تا 15بين  شده بيمه  نفر20بيش از   شاخص

 5 10 15 20  امتياز

          

  *محصول فناورانه/ سطح تحصيالت نيروي انساني شاغل در اجراي طرح. 11-3 

  شاخص
 با  انسانيينيرو

  تحصيالت دكتري
 )به ازاي هر نفر(

نيروي انساني با 
  تحصيالت 

  كارشناسي ارشد
 )به ازاي هر نفر(

نيروي انساني با 
  تحصيالت
   كارشناسي

 )به ازاي هر نفر (

نيروي انساني با 
  تحصيالت 
  فوق ديپلم

 )به ازاي هر نفر (

نيروي انساني با 
  تحصيالت 
  ديپلم

  )به ازاي هر نفر (
 1 2 3 4 5  تيازام

            

  .گرددتحصيالت مجري طرح در اين شاخص محاسبه نمي* 
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  ) گزارش گيري از شركت كنندگان (2شماره فرم 

  

  متقاضي  مربوط بهاطالعات

  مشخصات فردي

  :نام خانوادگي  :نام

  :تاريخ تولد  :وضعيت تاهل  :نام پدر  :جنسيت

  :محل تولد  :شماره شناسنامه  :كد ملي

  :ترونيكپست الك

  :شماره تماس همراه

  :شماره تماس ثابت

  : محل سكونتآدرس

  : محل سكونتكدپستي

  :محل كار

  :محل كار و كدپستي آدرس 

  :شماره تلفن محل كار

  

  *شركت مشخصات 

  :در اساسنامهشركت زمينه فعاليت   :نام شركت

  :نام خانوادگي مدير عامل يا باالترين مقام مسئول نام و

  :ثبت تاريخ  :   ثبت شماره

              محدود مسئوليت �     تضامني  �     تعاوني  �     خاص سهامي  �:      شركت  سهامنوع

   نوپا�       توليدي� صنعتي  �:    نوع شركت

  ):سال( فعاليت سابقه مدت       فعال �     فعال غير� :     فعاليت وضعيت

  :  دفتر موسسه/فتر شركت د و شماره تلفن و نمابرنشاني

  : يا صنعتي واحد توليدي و شماره تلفن و نمابرنشاني

  : شركتآدرس سايت اينترنتي

  .ري طرح اطالعات شركت نيز در قالب اين جدول ارائه گردداست الزم است عالوه بر اطالعات مجتوسط يك شركت تجاري سازي شده ارائه شده، در صورتي كه طرح * 
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   ارزيابي مجري طرح شاخص هاي)الف

  )به ترتيب از باالترين مدرك تحصيلي (سوابق تحصيلي. )1-1(جدول 

  گرايش تحصيلي  رشته تحصيلي  مدرك تحصيلي  رديف
دانشگاه  محل اخذ 

  مدرك

كشور محل /شهر

  اخذ مدرك
  سال اخذ مدرك

1              

2              

3              

 

  * )دولتي، خصوصي (كاري سوابق . )2-1(جدول 

  سال همكاري
  فردي

/ سازمان/ نام موسسه

  دانشگاه

/ پست سازماني

  مسئوليت
  نوع همكاري

  )....قراردادي، رسمي و (

مدت زمان طول 

  تاريخ پايان  تاريخ شروع  همكاري

1              

2              

  .باشدبا موضوع طرح ارائه شده  مرتبطصرفاً مي بايست بيان شده سوابق كاري  * 

  * كسب شده توسط مجري طرح افتخارات . )2(جدول 

  رديف
  رتبه و يا افتخار 

  كسب شده

   عنوان رويداد
 ، جشنواره،همايش(

 المپياد علمي ،مسابقه

  ....)و مهارتي و 

برگزار كننده 

  رويداد

  برگزاري رويداد حسط

  )بين المللي، ملي(

عنوان اثر يا 

 ارايه شدهموضوع 

   در رويداد

تاريخ كسب 

  افتخار

1              

2              

3              

   .باشدبا موضوع طرح ارائه شده مرتبط  و مجري طرحبايست در حوزه تخصصي ت صرفاً ميااين افتخار* 

  *هاي فناورانهمحصول /  طرح  سايراجراي.  )3(جدول 

   اجراي طرحميزان پيشرفت
نحوه اجراي 

  ***طرح

  رديف

رح
ن ط
نوا
ع

**
 

رح  
د ط
ربر
كا
زه 
حو

  

رح
ر ط
ت د

ولي
سئ
م

  

اژ 
تير
در 
ل 
صو
مح
د 
ولي
ت

وه 
انب

)
تي
صنع

(
 

اژ 
تير
در 
ل 
صو
مح
د 
ولي
ت

ود
حد
م

 )
تي
صنع
مه 
ني

(
 

تي
صنع
نه 
مو
د ن
ولي
ت

 

نه 
مو
د ن
ولي
ت

هي
گا
يش
زما
آ

ونه 
 نم
يد
تول
از 
ش 
پي

 

هي
گا
يش
زما
آ

  

دي
فر

هي  
رو
گ

  

جرا
ل ا
سا

  

1                        

2                        
  .باشدرائه شده به اين جشنواره، مي  غير طرح اصلي ا،اين جدول صرفاً جهت درج ديگر طرح هاي فناورانه مجري* 

  .در يك راستا باشدمرتبط و يا بايست با طرح اصلي ارائه شده طرح ارائه شده در اين جدول مي** 

 . ذكر شود»گروهي« در قسمت  عنوان آن شركت يا سازمان،در صورت اجراي طرح توسط يك شركت و يا سازمان*** 
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  ريمحصول محو مشخصات فني .  )1-4(جدول 

  :عنوان طرح

  ):محصول توليد شده (معرفي

  

  

  

  :   كاربرد ها

  

  

  

  : توليد محصولمختصري از فرايند

  

  

  

  :فناوري هاي به كار رفته در توليد محصول

  

  

  

  

   پيشرفت اجرا.  )2-4(جدول 

  * تيراژ انبوهتوليد در 

 )صنعتي(

   * محدودتوليد در تيراژ

 ) و كارگاهيصنعتينيمه (

** صنعتيساخت  نمونه
 ساخت نمونه آزمايشگاهي 

مطالعات و اقدامات پيش 

  از ساخت نمونه اوليه

          

  :لطفاً داليل انتخاب خود را توضيح دهيد

  

  

  .الزم است تيراژ توليد محصول ذكر شود*  

  .مهيا گرددساخته شده ارائه شود و يا امكان بازديد از واحد صنعتي مربوطه ي ت در جلسات داوري، نمونهالزم اس** 
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  سطح آمادگي فناوري). 1-5(جدول 

  مهندسي معكوس TRL 9 TRL 8 TRL 7 TRL 6 TRL 5  شاخص

          

              
 

  

  محصوالت/ طرح و تاييديه علميوضعيت ثبت اختراع.  )2-5(جدول 

  *وضعيت ثبت اختراع طرح

  نوع ثبت
  تاريخ ثبت اختراع  شماره ثبت اختراع  عنوان ثبت اختراع  رديف

  اسامي

  خارجي  داخلي  مالكين اختراع/ لكما

1              

2              

با ذكر  (؟ مي باشد، بنياد ملي نخبگان و مراجع منطقه اي مالكيت فكريآيا طرح داراي تاييديه علمي از سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

  ) شماره و تاريخ تاييديه

  
  نياد ملي نخبگانب 3سطح  و هاي علمي و صنعتيپژوهش وسازمان هااستانكري  تاييد علمي از مراجع منطقه مالكيت ف* 

   درصد اختراع باشد40سهم فناور حداقل **

  ويژگي هاي بازار محصول.  )1-6(جدول 

  )وليد محصوالت دارويي، براي مثال بيماران ديابتي در تآنجامعه هدف مشخص نمودن و محصول با ذكر بازار داخلي و خارجي ( :بازار هدف محصولمعرفي 

  

  

  :محصول از بازار هدفاين فعلي سهم 

  : با لحاظ نمودن طرح هاي توسعه محصولاز بازار هدفحداكثر ميزان تقاضا براي محصول برآورد 

  

  

  قيمت فروش محصول .)1-2-6(جدول 

  :قيمت تمام شده محصول

  :قيمت فروش محصول

  :زارمحصوالت مشابه در باتوليد كنندگان معرفي 

  :مشابه موجود در بازارقيمت كاالهاي 
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  محصول وضعيت قرارداد هاي فروش. )2-2-6(جدول 

 قرارداد فروش تجاري

  طرف قرارداد  تعداد محصول  مبلغ قرارداد  عنوان قرارداد  رديف

1          

2     

3      

4      

  قرارداد فروش نمونه

  طرف قرارداد  تعداد محصول  مبلغ قرارداد  عنوان قرارداد  رديف

1          

2          
  

  

  *ميزان صادرات محصول. )3-6(جدول 

  كشور مقصد  رديف
ارزش دالري كاالي 

  صادراتي
  گمرك صادركننده محصول  مقدار كاالي صادراتي

تاريخ صادرات 

  كاال

1            

2            

3            

4            

  .سال گذشته درج شود5صادرات محصول در طي * 

  

  .ارائه شود به جاي اين شاخص تواندنرخ بازگشت سرمايه نيز مي* 

  

  ماليشاخص هاي ). 7(جدول 

  :طرحكامل  اتمام تاسرمايه مورد نياز مبلغ كل 

  :ميزان سرمايه گذاري انجام شده تاكنون

   :گذاري انجام شده از كل سرمايه  طرحمجري سهم

  ) نحوه محاسبه آنتشريحبا ( :*دوره بازگشت سرمايه طرح
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  تاثيرات اجراي طرح). 8(جدول 
  :ضرورت اجراي طرح

  

  

 بازيافت پسماندها، كاهش آلودگي هاي زيست محيطي، توليد محصوالت دوستدار محيط زيست از جمله( :تاثيرات اجراي طرح در حفاظت از محيط زيست

  )....و 

  

  

  )ر سوخت هاي فسيليبرق، گاز و ديگكاهش مصرف آب، ( :تاثيرات اجراي طرح در بهينه سازي مصرف انرژي

  

  

  

  هاي اخذ شده براي محصولداستاندار .)1-9(جدول 

  داستاندارعنوان   رديف
   استانداردنوع

  )داخلي، بين المللي(
  صدورتاريخ    *سازمان صادر كننده

1          

2          

  .استاندارد هاي داخلي صرفاً مي بايست از سازمان ملي استاندارد اخذ گرديده باشند* 

 

  )توليد/برداريبهره(مجوز ها و تاييديه هاي اخذ شده براي محصول مهمترين. )2-9(جدول 

  تاييديه/ مجوزعنوان   رديف
  تاييديه/ مجوز نوع

  )داخلي، بين المللي(
  صدورتاريخ    سازمان صادر كننده

1          

2          

  

  *كسب عنوان در جشنواره هاي معتبر. )3-9(جدول 

  محل برگزاري  سال برگزاري  كننده جشنوارهبرگزار  ده كسب شرتبه  عنوان جشنواره  رديف

1            

2            

  .عنوان كسب شده صرفاً مي بايست به واسطه اجراي طرح اصلي ارائه شده باشد* 
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   ارائه شده يا محصول فناورانه طرحمرتبط با ترجمه و گردآوري كتاب  تدوين، تاليف، .)1- 10(جدول 

  حصول مرتبط با معنوان كتاب  رديف
  نوع اثر

  )تاليف، ترجمه و گردآوري (
  نام ناشر  سال و محل انتشار

1          

2          

  

  محصول فناورانه/طرحمستندات  .)2- 10(جدول 

  مي باشد؟ ) BP(آيا طرح، داراي طرح كسب و كار

  محصول مستند سازي شده است؟توليد فني دانش آيا 

  نموده ايد؟..... تالوگ، بروشور و آيا جهت معرفي محصول اقدام به تهيه و توزيع كا

   

  * محصول فناورانه/ مجريان طرح .)1-11(جدول 

 فردي گروهي  سازمان دولتي شركت خصوصي

        

  .درج گردد) سازمان/ شركت(لطفاً عنوان مربوطه * 

  * محصول فناورانه/ شاغل در طرحنيروي انساني .)2-11(جدول 

  

  نيروي انساني

با مدرك 

 دكتري

  انسانينيروي 

  با مدرك

 كارشناسي ارشد

  نيروي انساني

با مدرك 

  كارشناسي

  نيروي انساني

با مدرك فوق 

 ديپلم

  نيروي انساني

ديپلم و  با مدرك

  زير ديپلم

تعداد كل 

شاغلين اجراي 

  طرح

تعداد اشتغال ايجاد 

 به تفكيك شده

 مدرك تحصيلي
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  مدارك و مستندات مورد نياز جهت ثبت نام

  

  )مشخصات فرديمطابق با جدول  (رت ملي و شناسنامهتصوير كا .1

  )مشخصات شركتمطابق با جدول (تصوير اظهار نامه ثبت شركت  .2

   ارائه كننده طرح ارزيابيمدارك و مستندات مربوط به
  )1-1مطابق با جدول  (تصوير گواهي مدارك تحصيلي .3

  )2-1 مطابق با جدول (تصوير گواهي هاي مربوط به سوابق شغلي .4

  )2 مطابق با جدول(توسط مجري طرح و عناوين كسب شده ات  افتخارصوير گواهيت .5

  ) 3مطابق با جدول(تصوير تاييديه اجراي طرح هاي فناورانه از پارك علم و فناوري، مراكز رشد و يا ساير حمايت كنندگان طرح  .6
  

   ارائه شدهمحصول ارزيابي مدارك  و مستندات مربوط به

   .....، فرايند توليد، محل توليد محصول و توليدي محصول زفيلم او يا  تصوير .7

   تصوير گواهي ثبت اختراع .8

  هايا دفاتر مالكيت فكري استان هاي علمي و صنعتي ايران طرح از سازمان پژوهشتاييديه علميتصوير  .9

  )1-6مطابق با جدول شماره  (مطالعات بازار طرحمطالعات اقتصادي و مستندات مربوط به  .10

  )3-6مطابق با جدول  ( فروشا فاكتور هايي ها نسخه از قرارداديك .11

  )4-6مطابق با جدول  (مستندات مربوط به صادرات محصول .12

  )8مطابق با جدول  سازي مصرف انرژيدر حفاظت از محيط زيست، بهينه(مستندات مربوط به تاثيرات اجراي طرح  .13

  )1-9 جدول مطابق با(استانداردهاي اخذ شده براي محصول صوير ت .14

  )2-9مطابق با جدول (ي اخذ شده براي محصول تاييديه هاها و مجوزتصوير  .15

  )3-9مطابق با جدول ( در جشنواره كسب رتبهتصوير گواهي  .16

وزارت / وزارت علوم، تحقيقات و فناوريتوسط مراجع ذيصالح از جمله تصوير گواهي تاييديه جهت جشنواره هاي خارجي  .17

 )3-9مطابق با جدول  ...... ( و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري/ ش پزشكي بهداشت، درمان و آموز

  )1-10مطابق با جدول (تصوير صفحه روي جلد و شناسنامه كتاب  .18

  )3-10مطابق با جدول ) (BP(خالصه اجرايي طرح كسب و كار  .19

  )3-10مطابق با جدول (مستندات فني محصول  .20

  )3-10مطابق با جدول (معرفي محصول يك نمونه از كاتالوگ يا بروشور  .21

  )2-11مطابق با جدول  (زيردر قالب فرم ليست شاغلين ناشي از اجراي طرح  .22
  طرحدر فرم اطالعات نيروي انساني شاغل 

  شماره همراه  شماره ثابت  مسئوليت در طرح  تحصيالت  نام و نام خانوادگي  رديف

            

            
  

  


